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रा यसेवारा यसेवा  परी ापरी ा  
1. संवग व पदे याबाबतचा संि त तपशील:- 

1.1 रा य शासना या सेवेतील अतािं क राजपि त गट-अ व गट-ब सवंग तील खालील पदे शासना या मागणीनुसार व पदां या 
उपल धतेनुसार सदर परी ेमधून भर यात येतात:- 

अ. . पदाचे नाव वेतनबँड व ेड वेतन पये उ च पदावर बढतीची संधी िनयु तीचे िठकाण 

1 उप िज हािधकारी, गट - अ 
15,600-39,100,5400अिधक महागाई 

भ ा व िनयमा माणे देय भ े. 
उप िज हािधका-यां या िनवड ेणीत व 
यापुढील पदे 

महारा ात कोठेही 

2 
पोलीस उप अधी क/ 
सहायक पोलीस आयु त, गट - अ 

15,600-39,100,5400अिधक महागाई 
भ ा व िनयमा माणे देय भ े. 

पोलीस अधी क / पोलीस उपायु त व 
यापुढील पदे 

महारा ात कोठेही 

3 सहायक िव ीकर आयु त,गट-अ 
15,600-39,100,5400अिधक महागाई 

भ ा व िनयमा माणे देय भ े. 
िव ीकर उपायु त व यापुढील पदे. महारा ात कोठेही 

4 उपिनबंधक, सहकारी सं था,गट-अ 
15,600-39,100,5400अिधक महागाई 

भ ा व िनयमा माणे देय भ े. 
सहिनबंधक सहकारी सं था व 
यापुढील पदे 

महारा ात कोठेही 

5 
उप मु य कायकारी अिधकारी/ गट 
िवकास अिधकारी(उ च णेी),गट-अ 

15,600-39,100,5400अिधक महागाई 
भ ा व िनयमा माणे देय भ े. 

महारा  िवकास सेवेतील विर ठ 
पदावर. 

महारा ात कोठेही 

6 
सहायक सचंालक, महारा  िव  व लेखा 
सेवा, गट -अ 
 

15,600-39,100,5400अिधक महागाई 
भ ा व िनयमा माणे देय भ े. 

महारा  िव  व लेखा सेवा,  
गट -अ (विर ठ)व यापुढील पदे 

महारा ात कोठेही 

7 
मु यािधकारी,नगरपािलका/पिरषद, 
गट- अ 

15,600-39,100,5400अिधक महागाई 
भ ा व िनयमा माणे देय भ े. 

िनवड ेणीतील पदावर 
नगरपािलका 

/पिरषद े ात 

8 अधी क, रा य उ पादन शु क,  गट -अ 
15,600-39,100,5400अिधक महागाई 

भ ा व िनयमा माणे देय भ े. 
उपायु त (विर ठ) व यापुढील पदे  महारा ात कोठेही 

9 
िश णािधकारी, महारा  िश ण 
सेवा,गट-अ ( शासन शाखा) 

15,600-39,100,5400अिधक महागाई 
भ ा व िनयमा माणे देय भ े. 

िश ण उपसचंालक व यापुढील पदे महारा ात कोठेही

10 तहिसलदार, गट - अ 
15,600-39,100,5000अिधक महागाई 

भ ा व िनयमा माणे देय भ े. 
उपिज हािधकारी व यापुढील पदे महारा ात कोठेही 

11 
उपिश णािधकारी, महारा  िश ण 
सेवा,गट-ब ( शासन शाखा) 

9,300-34,800, 4800अिधक महागाई 
भ ा व िनयमा माणे देय भ े. 

िश णािधकारी व यापुढील पदे महारा ात कोठेही

12 
सहायक ादेिशक पिरवहन अिधकारी, 
गट -ब 

9,300-34,800,4,600अिधक महागाई 
भ ा व िनयमा माणे देय भ े. 

उप ादेिशक पिरवहन अिधकारी, गट 
–अ व यापुढील पदे 

महारा ात कोठेही 

13 
लेखा अिधकारी,महारा  िव  व लेखा 
सेवा,  गट -ब  

9,300-34,800,4,400अिधक महागाई 
भ ा व िनयमा माणे देय भ े. 

महारा  िव  व लेखा सेवा,  
गट-अ (किन ठ)व यापुढील पदे 

महारा ात कोठेही 

14 क  अिधकारी, गट-ब 
9,300-34,800,4,400अिधक महागाई 

भ ा व िनयमा माणे देय भ े 
अवर सिचव व यापुढील पदे फ त मंुबई 

15 गट िवकास अिधकारी, गट -ब 
9,300-34,800,4,400अिधक महागाई 

भ ा व िनयमा माणे देय भ े. 
महारा  िवकास सेवा,  
गट -अ व िनवड ेणीत 

महारा ात कोठेही 

16 
मु यािधकारी ,नगरपािलका / 
नगर पिरषद, गट- ब 

9,300-34,800,4,400 अिधक महागाई 
भ ा व िनयमा माणे देय भ े. 

मु यािधकारी नगरपािलका / नगर 
पिरषद,गट -अ व यापुढील पदे 

महारा ात कोठेही 
नगरपािलका/नगर 
पिरषद े ात 

17 
सहायक िनबंधक सहकारी सं था, 
गट - ब 

9,300-34,800,4,400अिधक महागाई 
भ ा व िनयमा माणे देय भ े. 

उपिनबंधक सहकारी सं था व 
यापुढील पदे 

महारा ात कोठेही 

18 
उप अधी क , भिूम अिभलेख, 
गट -ब 

9,300-34,800,4,400अिधक महागाई 
भ ा व िनयमा माणे देय भ े. 

िज हा अधी क,भमूी अिभलेख,गट -अ 
व यापुढील पदे 

महारा ात कोठेही 

19 
उपअधी क, रा य उ पादन शु क, 
गट -ब 

9,300-34,800,4,400अिधक महागाई 
भ ा व िनयमा माणे देय भ े. 

अधी क, रा य उ पादन शु क, 
गट-अ व यापुढील पदे 

महारा ात कोठेही 

20 
सहायक आयु त, रा य उ पादन शु क, 
गट -ब 

9,300-34,800,4,400अिधक महागाई 
भ ा व िनयमा माणे देय भ े. 

उपायु त (किन ठ) रा य उ पादन 
शु क, गट –अ व यापुढील पदे 

महारा ात कोठेही 

21 नायब तहिसलदार, गट-ब 
9,300-34,800,4,300अिधक महागाई 

भ ा व िनयमा माणे देय भ े. 
तहिसलदार,गट-अ व यापुढील पदे  महारा ात कोठेही 
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1.2 शासना या मागणीनुसार भरावया या पदाचंा तपशील, पदसं या, आर ण, अहता, इ यादी बाबी जािहरात / अिधसूचने ारे उमेदवारानंा 
उपल ध क न दे यात येतील. 

2. परी ेचे ट पे :- 
2.1 तुत परी ा एकूण तीन ट यात घे यात येते :- 

(एक) पूव परी ा - 400 गुण.  (दोन)  मु य परी ा - 800 गुण.  (तीन) मुलाखत-  100 गुण 
2.2 पूव परी ा ही मु य परी ेसाठी उमेदवाराचंी सं या िविहत मय देत िसिमत कर यासाठी घे यात येते. याकिरता पूव परी ेसाठी आयोगाने 

िविहत केले या िकमान सीमारेषा कवा यापे ा जा त गुण िमळिवणा-या उमेदवारासं मु य परी े या वेशासाठी पा  समज यात येते. 
2.3 पूव परी ेचे गुण अंितम िनवडी या वेळी िवचारात घेतले जात नाहीत. तसेच, पूव परी ेचे गुण उमेदवारानंा कळिवले जात नाहीत. 
2.4 मु य परी ेकिरता आयोगाने िविहत केले या िकमान सीमारेषा कवा यापे ा जा त गुण िमळिवणारे उमेदवार मुलाखतीसाठी पा  ठरतात.  
2.5 जािहरातीतील तरतुदीनुसार िविहत अट ची पूतता करणा-या व मुलाखती या वेळी सव मूळ कागदप े सादर करणा-या उमेदवाराचंी 

मुलाखत घे यात येते. 
3.अहता:- 

3.1 सहायक सचंालक, महारा  िव  व लेखा सेवा, गट -अ; सहायक ादेिशक पिरवहन अिधकारी, गट-ब तसेच लेखािधकारी, महारा  
िव  व लेखा सेवा, गट -ब ही पदे वगळून इतर पदासंाठी मा यता ा त िव ापीठाची पदवी कवा महारा  शासनाने पदवीस समतु य 
हणून मा य केलेली िविहत अहता.  

3.2 सहायक संचालक, महारा  िव  व लेखा सेवा, गट -अ तसेच लेखािधकारी, महारा  िव  व लेखा सेवा, गट –ब या पदाकंिरता 
खालील माणे अहता आव यक:- 
(1) सािंविधक िवदयापीठाची, िकमान 55 ट यासंह वािण य शाखेची नात क पदवी, कवा 
(2) इ टटयुट ऑफ चाटड अकाऊंटस आफॅ इंिडया यानंी घेतलेली सनदी लेखापालाची अंितम परी ा उ ीण कवा 
(3) इ टटयुट ऑफ कॉ ट ॲ ड व स अकाऊंटस यानंी आयोिजत केलेली पिर यय लेखाशा ाची अंितम परी ा उ ीण कवा  
(4) सािंविधक िवदयापीठाची वािण य मधील पद युतर पदवी, कवा  
(5) अिखल भारतीय तं  िश ण पिरषदे या मा यता ा त सं थेमधून िव   यवसाय शासन या िवशेष तेसह पदवी (एम.बी.ए) 

3.3 सहायक ादेिशक पिरवहन अिधकारी, गट-ब पदाकिरता भौितकशा  व गिणत या िवषयासंह िव ान अथवा अिभयािं की या शाखेतील पदवी.  
3.4 मराठी भाषेचे ान आव यक. 
3.5 पदवी या शेवट या वष या परी ेस बसलेले उमेदवार पूव परी े या वेशासाठी पा  असतील. परंतु मु य परी ेकरीता अहता ा त 

ठर यास मु य परी े या वेशासाठी िविहत प तीने आव यक मािहती व परी ा शु क सादर कर या या अंितम िदनाकंापयत पदवी 
परी ा उ ीण होणे अिनवाय राहील. 

3.6 अंतव िसता कवा कायशाळेतील य  कामाचा अनुभव आव यक असेल अशा पदवी धारकाने ही अट मु य परी ेची मािहती 
वीकार या या िविहत िदनाकंापयत पू  केली असली पािहजे. 

3.7 पोलीस उप अधी क/सहायक पोलीस आयु त, गट अ, अधी क रा य उ पादनशु क, गट-अ, उपअधी क रा य उ पादन शु क, गट-ब 
व सहायक ादेिशक पिरवहन अिधकारी, गट-ब या पदावरील िनयु तीसाठी वर नमूद केले या अहतेसोबत उमेदवाराची शारीिरक अहता 
खाली दशिव या माणे असणे आव यक आहे:- 
 (एक) पोलीस उप अधी क/सहायक पोलीस आयु त, गट अ:- 

पु ष उमेदवारांकिरता मिहला उमेदवारांकिरता 
उंची - 165 स. मी. (अनवाणी) (कमीत कमी) 
छाती - न फुगिवता 84 से.मी.  
फुगिव याची मता - िकमान 5 से.मी. आव यक 

उंची - 157 स.मी. 
(अनवाणी) (कमीत कमी) 

(दोन) अधी क, रा य उ पादनशु क, गट-अ व उपअधी क रा य उ पादनशु क, गट-ब:- 
पु ष उमेदवारांकिरता मिहला उमेदवारांकिरता 

उंची - 165 स. मी. (अनवाणी) (कमीत कमी)   
छाती - न फुगिवता 79 से.मी.  
फुगिव याची मता- िकमान 5 से.मी. आव यक 

उंची-155 स.मी. 
(अनवाणी) (कमीत कमी) 

(तीन) सहायक ादेिशक पिरवहन अिधकारी, गट-ब:- 
पु ष उमेदवारांकिरता मिहला उमेदवारांकिरता 

उंची - 163 स. मी. (अनवाणी) (कमीत कमी)  
छाती - न फुगिवता 79 से.मी.  (कमीत कमी)   
फुगिव याची मता िकमान 5 से.मी.आव यक  
च यासह अथवा च यािशवाय चांगली दृ टी आिण रंगांधळेपणा नसावा. 

उंची-163 स.मी. 
(अनवाणी) (कमीत कमी) च यासह 
अथवा च यािशवाय चागंली दृ टी आिण  

रंगाधंळेपणा नसावा. 
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3.8 वर नमूद केले या पोलीस उप अिध क / सहायक पोलीस आयु त गट अ, अिध क, रा य उ पादन शु क, गट अ, उप अिध क, रा य 
उ पादन शु क, गट ब व सहायक ादेिशक पिरवहन अिधकारी, गट ब या पदासंाठी पसंती म दशिवले या उमेदवारां या बाबतीत 
िविहत शारीिरक मोजमापे व शै िणक अहता आढळून न आ यास यां या पसंती माचा सबंिंधत पदासाठी िवचार केला जाणार नाही.  

3.9 तुत परी े या अंितम िनकाला या आधारे िशफारस झाले या उमेदवाराचंी िनयु ती कर यापूव  याचंी शारीिरक मोजमापे शासना या 
सबंिंधत िवभागामाफत स म ािधका-याकडून तपासून घे यात येतील. वरील माणे शारीिरक मोजमापे न भर यास सबंिंधत उमेदवार 
िनयु तीसाठी अपा  ठरेल व याची अ य पदासाठी िशफारस केली जाणार नाही. 

4.  शु क (फी):- 
4.1 तुत परी ेकरीता आयोगाकडून आकार यात येणारे शु क खालील माणे आहे:- 

अ. . परी ेचे नांव 
पये 

अमागास मागासवग 
(1) रा यसेवा पूव परी ा 523/- 323/- 
(2) रा यसेवा मु य परी ा 523/- 323/- 

4.2 िव.जा.(अ),भ.ज.(ब),िव.मा. र.,भ.ज.(क),भ.ज.(ड) व इ.मा.व. वग तील उ नत व गत गटात ( ीमी लेअर) मोडणा या 
उमेदवारानंा आर णाचा व वयोमय देचा फायदा देय नस याने यानंी अमागास उमेदवारां माणे परी ा शु क भरणे आव यक आहे. 

4.3 उ नत व गत गटासदंभ तील ( ीमी लेअर) उ प नाची मय दा तसेच अ य त अनुषंिगक बाबी शासनाने वेळोवेळी जारी केले या 
आदेशानुसार राहतील. 

4.4 िदनाकं 1 जानेवारी, 1964 ते 25 माच, 1971 या कालावधीत पूव पािक तानातून थलातंर क न भारताम ये आले या आिण िदनाकं 1 
जून, 1963 नंतर थलातंर क न भारतात आले या मूळचे भारतीय असले या ीलंकेतील वदेश तावत  उमेदवारानंी कोणतेही परी ा 
शु क भर याची आव यकता नाही. 

5. पूव परी ा: -  
5.1 परी ा योजना:- 

5.1.1 परी ेचे ट पे:- एक लेखी परी ा एकूण 400 गुण 
5.1.2 नपि का- दोन अिनवाय 
5.1.3 नपि केचे व प:- खाली नमूद के या माणे दोन अिनवाय नपि का असतील:-  

Paper No. Code No. of 
Questions Marks Standard Medium Duration Nature 

of Paper 
Paper I 

(compulsory) 

035 100 
200 Degree 

Marathi & 
English 

Two hours 
Objective 

Type 
Multichoice 

 Paper II 
(compulsory) 

036 80 

200 

 Topic No.(1) to (5) Degree  
level 

 Topic No.(6)  class  X level 
 Topic No.(7)  X / XII  level 

 

Two hours 

5.1.4 अ यास म:- पूव परी े या अ यास मा माणे आहे:- 
(एक) Paper I - (200 marks) 

(1)  Current events of state, national and international importance. 
(2)  History of India (with special reference to Maharashtra) and Indian National Movement. 
(3)  Maharashtra, India and World Geography - Physical, Social, Economic Geography of Maharashtra, India and the World. 
(4)  Maharashtra and India - Polity and Governance - Constitution, Political System, Panchayati Raj,Urban 

Governance, Public Policy, Rights issues, etc. 
(5)  Economic and Social Development - Sustainable Development, Poverty, Inclusion, Demographics, Social 

Sector initiatives, etc. 
(6)  General issues on Environmental Ecology, Bio-diversity and Climate Change-that do not require subject 

specialisation. 
(7)   General Science. 

(दोन) Paper II - (200 marks)  
(1)  Comprehension 
(2)  Interpersonal skills including communication skills. 
(3)  Logical reasoning and analytical ability. 
(4)  Decision - making and problem - solving. 
(5)  General mental ability. 
(6) Basic numeracy (numbers and their relations, orders of magnitude, etc.) (Class X level), Data interpretation 

(Charts, graphs, tables, data sufficiency etc.- Class X level) 
(7)  Marathi and English Language Comprehension skills (Class X/XII level). 
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5.1.5  Questions relating to Marathi and English Language Comprehension skill of Class X/XII level (last item in the 
Syllabus of Paper II) will be tested through passages from Marathi and English language without providing 
cross translation thereof in the question paper.  

5.1.6 रा य सेवा पूव परी ां या मु याकंनाकिरता उमेदवारानंी दो ही पेपसकिरता उप थत राहणे अिनवाय आहे. तुत रा यसेवा पूव 
परी ेकिरता दो ही पेपसकिरता उप थत न राहणा-या उमेदवारानंा अनह ठरिव यात येईल. 

5.2 परी ा क  : - 
5 .2 .1  खालील िठकाणी सदर परी ा घे यात येईल :-   

क  संकेतांक  क  संकेतांक  क  संकेतांक 
अहमदनगर 11  जळगाव  24  पुणे  38 
अकोला  12  जालना   25  र नािगरी 39 
अिलबाग 13  को हापूर 26  सागंली  40 
अमरावती 14  कुडाळ  27  सातारा  41 
औरंगाबाद  15  लातूर 28  सोलापूर  42 
बीड 16  मंुबई (म य) 30  ठाणे  43 
भडंारा  17  मंुबई (प चम) 31  वध  44 
बुलढाणा  18  नागपूर  32  वािशम 45 
चं पूर  19  नादेंड  33  यवतमाळ 46 
धुळे 20  नंदुरबार  34  पालघर 47 
गडिचरोली 21  नािशक 35  नवी मंुबई 48 
ग िदया 22  उ मानाबाद 36    
हगोली  23  परभणी  37    

5.2.2  उपरो त परी ाक ामंधून कोणतेही एक क  ऑनलाईन प तीने अज सादर करताना िनवडणे आव यक आहे.  
5.2.3  उपरो त परी ाक ामं ये आव यकतेनुसार वेळोवेळी वाढ अथवा बदल होऊ शकतात.   
5.2.4 िविहत प दतीने ऑनलाईन मािहती सादर करताना उमेदवारानें िनवडलेले परी ाक  व उपल धतेनुसार िज हा क ावरील िविवध 

उपक ावर पा  उमेदवारानंा वेश दे यात येईल. 
5.2.5 एखादे क  काय वत होऊ शकले नाही तर या क ावरील उमेदवाराचंी यव था जवळ या दुस-या िज हा क ावर कर यात येईल. 

असा बदल के यास याबाबतची सूचना संबिंधतानंा िदली जाईल. 
5.2.6 एकदा िनवडले या परी ा क ाम ये अथवा आयोगाने िन चत केले या उपक ाम ये बदल कर याची िवनंती   कोण याही 

कारणा तव मा य कर यात येणार नाही. 
5.3 पूव परी ेचा िनकाल: - 

5.3.1 व तुिन ठ व पा या उ रपि काचें मू याकंन करताना उ रपि केत नमुद केले या यो य उ रानंाच गुण िदले जातील. तसेच तुत 
परी े या नपि का माकं 2 मधील अ यास मातील “Decision Making & Problem Solving” हा घटक वगळून दो ही 
नपि केमधील उविरत ना या येक तीन चुकी या उ रामागे एका नाचे गुण एकूण गुणामंधून वजा कर यात येतील. 

5.3.2  नपि का माकं 2 मधील अ यास मातील “ Decision Making & Problem Solving ” या घटका या चुकी या उ रासाठी गुण 
वजा कर यात येणार नाहीत. 

5.3.3  भरावया या एकूण पदां या सुमारे 8 पट उमेदवार मु य परी े या वेशासाठी पा  होतील, अशा रीतीने थम ट यात गुणाचंी 
सीमारेषा (Cut Off Line) िन चत कर यात येईल. त नंतर, दुस-या ट यात येक वग तील पदासंाठी 10 पट उमेदवार 
उपल ध होतील, अशा रीतीने सीमारेषा खाली ओढली जाईल. तथािप, अशा प दतीने मु य परी े या वेशासाठी दुस-या ट यात 
पा  ठरलेले अितिर त उमेदवार केवळ यां या राखीव वग साठी या पदावरच िनवडीसाठी पा  असतील. 

5.3.4  केवळ सवसाधारण (अमागास) उमेदवारां या सीमारेषे या आधारे मु य परी े या वेशासाठी पा  ठरले या उमेदवाराचंी उमेदवारी 
अंितम िनवडी या वेळी सवसाधारण (अमागास) पदासाठी िवचारात घेतली जाईल. सवसाधारण (अमागास) उमेदवारासंाठी 
असलेली सीमारेषा िशिथल क न मु य परी े या वेशासाठी पा  ठरलेले उमेदवार अंितम िशफारशी या वेळी फ त सबंिंधत 
आरि त पदासाठी पा  ठरतील. 

5.3.5  येक वग / उप वग साठी आयोगाने िन चत केले या सीमारेषा कवा यापे ा जा त गुण िमळिवणा-या उमेदवारानंा यानंी पूव 
परी े या अज म ये िदले या मािहती या आधारे, ते िविहत अट ची पूतता करतात असे समजून िन वळ ता पुर या व पात मु य 
परी े या वेशासाठी पा  समज यात येईल. 

5.3.6  अशा िरतीने मु य परी े या वेशासाठी पा  ठरले या उमेदवाराचंी यादी सबंिंधत िज हािधकारी काय लया या तसेच आयोगा या 
काय लया या सूचना फलकावर व आयोगा या वेबसाईटवर िस  कर यात येईल. 
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5.3.7  मु य परी े या वेशासाठी पा  ठरले या उमेदवाराचंा िनकाल जाहीर झा याची बातमी रा यातील मुख वृ प ातूंन िस  
कर यात येईल.  तसेच, मु य परी े या वेशासाठी पा  ठरले या येक उमेदवाराला ईमेल ारे व मोबाईल माकंावर 
एसएमएस ारे वैय तकिर या कळिव यात येईल. 

5.3.8  पूव परी ा ही मु य परी े या वेशाकिरता उमेदवाराचंी सं या मय िदत कर या या दॄ टने घे यात येणारी चाळणी परी ा अस याने 
मु य परी े या वेशासाठी पा  न ठरले या उमेदवारां या उ रपि काचंी फेरतपासणी केली जात नाही अथवा यासदंभ तील 
कोण याही कार या अिभवेदनावर कायवाही केली जात नाही. 

6. मु य परी ा     
6.1 परी ेस वेश:- 

6.1.1 पूव परी ेकिरता आयोगाने िविहत केले या मय देनुसार अहता ा त होणा-या आिण आव यक शै िणक अहता व अ य अट ची पूतता 
करणा-या उमेदवारास मु य परी े या वेशासाठी पा  समज यात येईल. 

6.1.2  मु य परी े या वेशासाठी पा  ठरले या उमेदवारानंा वैय तकिर या ईमेल ारे अथवा /व मोबाईल माकंावर एसएमएस ारे 
कळिव यात येईल. यावेळी उमेदवाराने मु य परी े या वेशासाठी आयोगाने िविहत केले या ऑनलाईन प तीने परी ा क  
िनवडून चलना ारे परी ा-शु क िविहत मुदतीत सादर करणे आव यक राहील. यािशवाय उमेदवारास मु य परी े या वेशासाठी 
पा  समज यात येणार नाही.  

6.1.3  तुत पदा या पूव परी ेसाठी अज करतेवेळी आव यक ती शै िणक अहता नस यास व शै िणक अहता मु य परी ेकिरता 
आव यक मािहती व परी ा शु क सादर कर या या अंितम िदनाकंापयत ा त के यास, अशा उमेदवाराला शै िणक अहता ा त 
के याचा िदनाकं नमूद करता येईल.इतर कोण याही दा याम ये बदल करता येणार नाही.  

6.2. परी ा योजना:- 
6.2.1 परी ेचे ट पे:- दोन - लेखी परी ा 800 गुण व मुलाखत 100 गुण. 
6.2.2 एकूण नपि का:-6.  
6.2.3 नपि केचे व प:- तुत लेखी परी ेम ये खाली नमुद के या माणे सहा अिनवाय नपि का असतील:- 

पेपर 
मांक संकेताक िवषय न

सं या गुण दज  मा यम एकूण 
कालावधी नपि केचे व प

1 
042 भाषा पेपर-1  

 
 

मराठी -- 50 उ च मा यिमक शाला त
 

मराठी
3 तास पारंपिरक/वणना मकइं जी -- 50 इं जी

2 043 भाषा पेपर-2 मराठी 50 50 पदवी मराठी 1 तास व तुिन ठ बहुपय यीइं जी 50 50 इं जी
3 031 सामा य अ ययन-1 150 150 पदवी मराठी व इं जी 2 तास व तुिन ठ बहुपय यी
4 032 सामा य अ ययन-2 150 150 पदवी मराठी व इं जी 2 तास व तुिन ठ बहुपय यी
5 033 सामा य अ ययन-3 150 150 पदवी मराठी व इं जी 2 तास व तुिन ठ बहुपय यी
6 034 सामा य अ ययन-4 150 150 पदवी मराठी व इं जी 2 तास व तुिन ठ बहुपय यी

6.2.4 अ यास म:- सिव तर अ यास म आयोगा या सकेंत थळावर उपल ध आहे.  
6.2.5 पारंपिरक व पा या परी े या वेळी आयोगाकडून उमेदवारानंा पुरिव यात येणार् या उ रपु तकेम ये िदले या पृ ठावंरच उ रे 

नमूद करणे आव यक आहे.  
6.2.6 मु य उ रपु तके यितिर त उमेदवारानंा कोण याही पिर थतीत पुरवणी उ रपु तकेचा पुरवठा कर यात येणार नाही.  
6.2.7 भाषा पेपर माकं 1 मधील द ही भागाकंिरता (मराठी व इं जी) एकच संयु त नपि का राहील. 
6.2.8 भाषा पेपर माकं 2 मधील दो ह  भागाकंिरता (मराठी व इं जी) एकच सयुं त नपु तका राहील. याम ये खालील माणे दोन 

िवभाग राहतील:-  
(1) मराठी भाषेचे न माकं 1 ते 50 आिण 
(2) इं जी भाषेचे न माकं 51 ते 100. 

6.2.9 पारंपिरक/वणना मक व पा या पेपर माकं 1 (मराठी व इं जी) किरता भाग-1 (मराठी) व भाग-2 (इं जी) साठी दोन वतं  
उ रपु तका एकाच वळेी पुरिव यात येतील. मराठी भाषेसाठी तसेच इं जी भाषेसाठी वतं  उ रपु तकाचंा वापर करणे 
अिनवाय आहे. 

6.2.10 भाषा पेपर माकं 1 भाग-1 (मराठी) या उ रपु तकेम ये भाग-2 (इं जी) चे न सोडिव यास कवा भाग – 2 (इं जी) या 
उ रपु तकेम ये भाग-1 (मराठी) चे न सोडिव यास अशी उ रे तपासली जाणार नाहीत व ती दुलि त केली जातील.   

6.2.11 पारंपािरक व पा या उ रपि केम ये उमेदवाराने नाचें उप न सोडिवताना (अ, ब, क, ड कवा 1, 2, 3, 4 ) सलगिर या 
सोडवावे.  नाचा एक भाग एका पानावर, तर दुसरा भाग काही पृ ठे सोडून अथवा काही अ य पृ ठावर उप न सोडिव यास तो 
उप न दुलि त कर यात येईल.  

6.2.12 भाषा पेपर माकं 2 (व तुिन ठ बहुपय यी) मधील दो ही भागाकंिरता एकच सामाईक उ रपि का राहील. 
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6.3 परी ा क  :- 
6.3.1  खालील चार िठकाणी सदर मु य परी ा घे यात येईल :-   

क  क ाचा सांकेतांक क क ाचा सांकेतांक
औरंगाबाद 15 नागपूर 32 
मंुबई 30 पुणे 38 

6.3.2 उपरो त परी ाक ामंधून कोणतेही एक क  ऑनलाईन प तीने मु य परी ेकिरता मािहती सादर करताना िनवडणे आव यक आहे.  
6.3.3 परी ा क ामं ये आव यकतेनुसार वेळोवेळी वाढ अथवा बदल होऊ शकतो.   
6.3.4 िविहत प तीने ऑनलाईन मािहती सादर करताना उमेदवाराने केले या मागणीनुसार व उपल धतेनुसार िज हा क ावरील िविवध 

उपक ावर पा  उमेदवारानंा वेश दे यात येईल. 
6.3.5 एखादे क  काय वत होऊ शकले नाही तर या क ावरील उमेदवाराचंी यव था जवळ या दुस-या िज हा क ावर कर यात 

येईल. असा बदल के यास याबाबतची सूचना सबंिंधतानंा िदली जाईल. 
6.3.6 एकदा िनवडले या परी ा क ाम ये अथवा आयोगाने िन चत केले या उपके ांम ये बदल कर याची िवनंती कोण याही 

कारणा तव मा य कर यात येणार नाही. 
6.4 लेखी परी ेचा िनकाल:- 

6.4.1 व तुिन ठ व पा या उ रपि काचें मु याकंन करताना उ रपि केत नमुद केले या यो य उ रानंाच गुण िदले जातील. तसेच 
येक तीन चुकी या उ रामागे एका नाचे गुण एकूण गुणामंधून वजा कर यात येतील. 

6.4.2 भरावया या एकूण पदापैंकी येक वग / उप वग साठी सुमारे 3 पट उमेदवार मुलाखतीकिरता उपल ध होतील अशा िरतीने सव 
पेपर या एकि त गुणां या आधारे गुणाचंी िकमान सीमारेषा (Cut Off Line) िन चत कर यात येईल. सदर सीमारेषा सव उमेदवारासंाठी 
एकच कवा येक सामािजक वग / उप वग साठी तसेच मिहला,िवकलागं, खेळाडू इ याद साठी वेगवेगळी असेल. 

6.4.3  येक वग / उप वग साठी आयोगाने िन चत केले या सीमारेषा कवा यापे ा जा त गुण िमळिवणा या उमेदवारानंा यानंी 
अज म ये िदले या मािहती या आधारे, ते िविहत अट ची पूतता करतात असे समजून िन वळ ता पुर या व पात मुलाखतीसाठी 
पा  समज यात येईल. 

6.4.4  तुत लेखी परी ेमधून मुलाखतीसाठी अहता ा त हो याकिरता शतमत (Percentile) प दत लागू आहे. तुत परी ेम ये 
सव िधक गुण िमळिवणा-या उमेदवारा या एकूण गुणां या खालील माणे िकमान गुण ा त करणारे उमेदवार मुलाखतीसाठी पा  
असतील:- 
(1) अमागास- िकमान 35 शतमत 
(2) मागासवग य- िकमान 30 शतमत 
(3) िवकलागं- िकमान 20 शतमत 
(4) अ यु च गुणव ाधारक पा  खेळाडू- िकमान 20 शतमत 

6.4.5  िवकलागं अथवा अ यु च गुणव ाधारक पा  खेळाडू  या वग या िकमान सीमा रेषे या आधारे मुलाखतीसाठी पा  ठरणा-या 
उमेदवारास  दो हीपैकी एकच सवलत घेता येईल. 

6.4.6 मुलाखतीसाठी पा  ठरले या येक उमेदवाराला ई-मेल ारे अथवा / व मोबाईल माकंावर एसएमएस ारे वैय तकिर या कळिव यात 
येईल. तसेच लेखी परी ेचा िनकाल जाहीर झा याची बातमी रा यातील मुख वृ प ातूंन िस  कर यात येईल.  

6.4.7  अनुसूिचत जाती, अनुसूिचत जमाती तसेच उ नत व गत गटात मोडत नस याचे माणप  असले या  िवमु त जाती (अ), 
भट या जमाती (ब), िवशेष मागास वग, भट या जमाती (क), भट या जमाती (ड) व इतर मागास वग या वग तील उमेदवार 
तसेच िवकलागं व मिहला उमेदवार लेखी परी ेत केवळ यां यासाठी िविहत केले या िन न सीमारेषेनुसार अहता ा त झा यास 
अंितम िशफारश या वेळी याचंी  उमेदवारी  सवसाधारण (अमागास) पदासाठी िवचारात घेतली जाणार नाही व केवळ या या 
सबंिंधत  वग साठी  िवचारात  घेतली जाईल.  

6.5 पदांचा पसंती म:  -   
       मु य परी े या िनकाला या आधारे मुलाखतीसाठी अहता ा त ठरले या व जािहरात / अिधसूचनेत िविहत केले या अहता, अटी व शत  

पूण करीत असले या उमेदवारानंा सबंिंधत परी ेमधून भरावया या पदाचंा पसंती म ऑनलाईन प तीने देणे आव यक राहील. अशा 
कारे पसंती म नमूद कर याची फ त एकच संधी उमेदवारासं खालील अट वर दे यात येईल:- 

(1) पसंती म ऑनलाईन प तीने आयोगाकडून िन चत कर यात आले या कालावधीतच सादर करणे आव यक राहील.  
(2) पसंती म आयोगास सादर के यानंतर पदा या पसंती मात बदल कर यासबंधंी या िवनंतीचा कोण याही पिर थतीत िवचार केला 

जाणार नाही. 
(3) आयोगाकडून िन चत कर यात आले या कालावधीत ऑनलाईन प तीने पसंती म सादर न के यास अिधसूचनेत नमूद केले या 

पद माकंानुसारच याचंा पसंती म आहे, असे समज यात येईल व यात नंतर बदल कर याची संधी दे यात येणार नाही. 
(4) वरील पिर छेद माकं 3.7 म ये दशिव या माणे शारीिरक पा ते या व शै िणक अहते या अटी पूण न करणा-या उमेदवारानंी 

सबंिंधत पदासाठी पसंती म नमूद क  नये. 
(5) अपगं उमेदवारां या बाबतीत शासन िनणया वये अपगं उमेदवारानंा एखा ा पदावर िनयु तीसाठी अपा  ठरिवले अस यास याचा 

सबंिंधत पदासाठी िवचार केला जाणार नाही. याबाबतचा तपशील जािहरात/अिधसूचनेम ये िदला जाईल. 
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6.6 मुलाखत:- 
6.6.1 वरील पिर छेद माकं 6.4 नुसार उमेदवारानंा मुलाखतीसाठी बोलिव यात येईल. मुलाखत 100 गुणांची असेल. 
6.6.2 मुलाखतीसाठी पा  ठरले या उमेदवाराचंी पा ता जािहरात/अिधसूचनेतील अहता/अटी व शत नुसार मूळ कागदप ा या आधारे 

तपासली जाईल आिण अज तील दा यानुसार मूळ कागदप  सादर करणा-या उमेदवाराचंी मुलाखत घेतली जाईल.  
6.6.3 िविहत कागदप े सादर क  न शकणा-या उमेदवाराचंी उमेदवारी र  कर यात येईल व याची मुलाखत घेतली जाणार नाही. 

तसेच याकिरता कोणतीही मुदतवाढ दे यात येणार नाही.  
6.6.4 वरील माणे लेखी परी े या िनकाला या आधारे मुलाखतीसाठी पा  ठरणा-या उमेदवारां या मुलाखती आयोगा या काय मानुसार 

तसेच आयोगाने िन चत केले या िठकाणी व वेळेस घे यात येतील.  
6.7 अंितम िनकाल:– 
  लेखी परी ा आिण मुलाखतीम ये ा त केले या गुणाचंी एकि त बेरीज क न गुणव ा मानुसार यादी तयार कर यात येईल.  सदर 

गुणव ा यादीमधील समान गुण धारण करणा-या उमेदवाराचंा ाधा य म (Ranking) "उमेदवारांना सवसाधारण सूचना"  म ये नमूद 
केले या िनकषानुसार ठरिव यात येईल. 

6.8 िशफारस :- 
6.8.1 "उमेदवारांना सवसाधारण सूचना" म ये नमूद केले या कायप तीनुसार उमेदवारां या िशफारसी शासना या संबिंधत िवभागाकडे 

पाठिव यात येतील. 
6.8.2 मुलाखत घेतले या उमेदवारानंा मुलाखतीनंतर श य ितत या लवकर, याचंी िनयु तीसाठी िशफारस कर यात आलेली आहे कवा 

नाही ते कळिव यात येईल. तसेच, िशफारस झाले या उमेदवाराचंी नावंे आयोगा या सकेंत थळावर िस  कर यात येतील. 
************  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


